OPGAVEFORMULIER
naam
adres
code, plaats
telefoon
e-mail
Ik neem deel aan de Via Belgica Op Eigen Houtje
van 13 t/m 16 mei 2021.
 Ik neem deel aan de hele tocht.
 Ik loop mee op (datum/data) ........................
Ik ga akkoord dat mijn personalia worden
geregistreerd door parochiecluster Ubach over
Worms tot 1 maand na de voettocht.
datum
handtekening

Je meldt je aan als
deelnemer door dit
formulier ingevuld en
ondertekend uiterlijk op 10
mei 2021 te verzenden
naar / bezorgen bij parochiekantoor Ubach
over Worms, Kerkberg 7, 6374 ES Landgraaf,
pastoor@rk-ubachoverworms.nl

Route | Op Hemelvaartsdag en zondag lopen we
een halve etappe; op vrijdag en zaterdag een
dagetappe. We
vormen geen groep.
Je loopt op eigen
houtje in twee- of
drietallen (of als
huishouden) volgens
de dan geldende corona-richtlijnen. De
routebeschrijving vind je op www.viabelgica.nl .
Download vooraf de viabelgicaapp op je telefoon en volg
onderweg het routekaartje met
toelichtingen.

R.K. parochiecluster
Ubach over Worms

13 – 16 mei 2021

Na aanmelding ontvang je van ons
info over de aanknopingspunten van de verschillende
dagetappes, de podcasts en de Zoom-sessies.

Maaltijden | tussen 12.00 en 18.00 uur op het
terras volgens de geldende corona-richtlijnen.
Onderweg nemen we tijd voor verdieping
(podcasts op je telefoon) en
eucharistievieringen in onze parochiekerken.
Ook maken we kennis met de
historie van de Romeinse Via
Belgica.
Overnachting | Kom je van verder weg?
Overnachting kun je zelf regelen, ofwel wij
bemiddelen op
verzoek een kamer
voor jou in
Abdijhotel Rolduc
(Kerkrade).

Volg de actuele corona-richtlijnen op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19

Via Belgica
op eigen houtje
 Heb je lang genoeg binnen
gezeten?
 Lonkt het voorjaar?
 Wil je verstandig omgaan met de
corona-beperkingen?
Als je alle vragen met ja kunt
beantwoorden, lees dan vlug verder!
Als pelgrimsgroep hopen we
onze Camino naar Santiago ooit
weer op te pakken. Maar nu
blijven we even dichter bij huis.
In vier dagen lopen we de Via Belgica.

Via Belgica
Deze route is de reconstructie van de oude
Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer (aan de
Franse kust) naar Keulen.
Onlangs werd het tracé in Nederlands Limburg
bewegwijzerd: Rimburg – Heerlen – Valkenburg
– Maastricht.
Dat traject lopen we op eigen houtje in vier
dagen.

De Via Belgica was een belangrijk onderdeel
van een groot en complex netwerk van
(water)wegen, dat zich uitstrekte tot de verste
uithoeken van het Romeinse imperium. Ze
speelde in Noordwest-Europa een hoofdrol bij
de lokale en interregionale economische
ontwikkeling, de strategische militaire
verdediging en het bestuur van de nieuwe
provincies. Op de knooppunten van de
voornaamste wegen en rivieren vestigden de
Romeinen wachtposten of ontstonden kleine
dorpjes die uitgroeiden tot grotere
nederzettingen zoals Heerlen en Maastricht.
(bron: www.viabelgica.nl)
parochiekantoor Ubach over Worms
Kerkberg 7, 6374 ES Landgraaf
tel. 045 – 5312378 (di, wo, vr 10.00-12.00 u)

beknopt programma
niveau: eenvoudig
Hemelvaart, donderdag 13 mei
Waubach – Rimburg – Schaesberg (13 km)
11.30 uur eucharistieviering St. Jozefkerk
Waubach (tevoren aanmelden via
www.rk-ubachoverworms.nl/aanmelden )
12.30 uur in mini-groepjes op weg: Waubach –
Rimburg – Eygelshoven – Schaesberg
18.00 uur pelgrimsdiner op eigen houtje
20.00 uur Zoom-sessie: Sint Jozefjaar (40 minuten)
vrijdag 14 mei
Schaesberg – Heerlen – Klimmen (20 km)
09.00 uur eucharistieviering St. Jozefkerk
Waubach
09.42 uur per bus naar Schaesberg
10.15 uur etappe Schaesberg – Heerlen
12.30 uur terrasje-à-deux
13.45 uur etappe Heerlen – Klimmen
17.30 uur Frietje Pelgrim op het mooiste station
van Nederland (Klimmen-Ransdaal)
18.27 uur per trein naar huis
20.00 uur Zoom-sessie: Sint Jozefjaar (40 minuten)
zaterdag 15 mei
Klimmen – Valkenburg – Meerssen (20 km)
08.17 uur per trein van Landgraaf naar Klimmen
08.33 uur etappe Klimmen – Valkenburg
10.00 uur koffie in Valkenburg
10.25 uur etappe Valkenburg – Houthem
11.30 uur lunch-à-deux in Houthem-Sint Gerlach;
bezoek aan de pelgrimskerk
12.50 uur etappe Houthem – Meerssen
15.00 uur koffie in Meerssen
16.14 uur trein Meerssen – Landgraaf
18.00 uur avondmis Abdissenbosch (tevoren
aanmelden via www.rkubachoverworms.nl/aanmelden
19.00 uur diner op eigen houtje
20.45 uur Zoom-sessie: Sint Jozefjaar (40 minuten)

zondag 16 mei
Meerssen – Maastricht (10 km)
11.30 uur pelgrimsmis St. Jozefkerk Waubach
tevoren aanmelden via
www.rk-ubachoverworms.nl/aanmelden
12.47 uur terrasje-à-deux in Waubach
14.04 uur trein Landgraaf – Meerssen
14.45 uur etappe Meerssen – Maastricht
17.00 uur terrasje-à-deux in Maastricht
18.00 uur bezoek St. Servaasbasiliek en
pelgrimszegen
aansl. per trein naar huis

www.viabelgica.nl
Praktische info

Deelname | Via het formulier aan de achterzijde
meld je je aan als deelnemer. Maar: we vormen
geen groep. Je loopt op eigen houtje in twee- of
drietallen (of als huishouden) volgens de dan
geldende corona-richtlijnen.
Conditie | Het is noodzakelijk dat je over een
redelijke conditie beschikt en gewend bent om
middellange afstanden te lopen.
Vervoer | De dagetappes zijn zo gekozen dat
begin- en eindpunt goed te bereiken zijn per
openbaar vervoer. Zorg zelf voor je
OV-chipkaart en voldoende saldo.
Plan je reis via www.9292.nl

Kosten € 0,00 p.p.

Je betaalt zelf ter plekke:
 maaltijden op het terras
 alle overnachtingen (indien van
toepassing)
 openbaar vervoer
Wijzigingen voorbehouden; hierover word je vóór en
tijdens de reis tijdig ingelicht.

